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 مقدمه

چنیین  . شیود میی  می  تلقیی  غیا  موضیوعی سییییده و   اغلیب  سقط جنین از منظیر اخالقیی  

. ها به نفع سقط جنیین نسیات داد  ماهیت متنوع استداللتوان تا حدی به ای را می سیییدذی

-محیور و اسیتدالل   های شخصاستدالل: است به دو شکل ارائه شده عموماًها این استدالل

محیور بیر شیثن و منزلیت اخالقیی موجیود        صهای شخاستدالل. های ناظر به استقالل بدن

حتی  ،ناظر به استقالل بدن هایدر حالی که طاق استدالل ؛زنده در رحم مادر تمرکز دارد

لحاظ اخالقیی مجیاز   اذر جنین همان جایگاه انسان بالغ را داشته باشد، زن باردار باز هم به

  .به سقط کردن آن است

موارد دررا  این کارازجمله موافقان سقط جنین است که   جودیث جارویث تامسون

عنف و بارداری حاصل از از تجاوز به  بارداری ناشی: سریردمی  بارداری ناخواسته

 «دفاع از سقط جنین»تامسون با عنوان  ةمقال. ل جلوذیری از باردارییمدی وساآناکار

ای که سا ذونهبه ؛از منظر اخالقی استاین موضوع  در مقاالتیکی از تثییرذرارترین 

 9.ه استشتداتاکنون بیشترین بازچاپ و نقد و بررسی را . م 79 از انتشار آن در سال 

ستدالل ناظر تامسون ازجمله کسانی است که استدالل خود در دفاع از سقط جنین را بر ا

 .دکنمی بنابه استقالل بدن 

ها در موضوع سقط جنین بر محور  تامسون، غالب استدالل ةسیش از انتشار مقال

-سیی می ،اما تامسون با قاول شخص بودن جنین  ؛شخص بودن یا ناودن جنین بوده است

کننده ای اساسی و تییین فرض شخص بودن مسئلها خواننده را متقاعد سازد که سیشکند ت

 .جواز سقط جنین نیستدر جواز یا عدم

برد  استدالل از تمثیل بهره می ةدر مقام ارائ ،مانند برخی دیگر از فیلسوفان ،تامسون

های دو برادر و  الت، دست هنری فوندا، سارق، شکنواز ویولنهایی نظیر  و با تکیه بر مثال

ترین استدالل تامسون ماتنی اساسی. سیی در ایاات مدعای خویش دارد ه،سامری خیرخوا

                                                           
1. Judith Jarvis Thomson 
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 9.های دیدذاه وی بوده استنواز است که محور اکثر نقد و بررسیبر تمثیل ویولن

 : داستان را در نظر بگیریماین خواهد تا تامسون از ما می

نوازی  خود را در بستر متصل به ویولن شوی وتصورکن صبح از خواب بیدار می»

-ای است که بررسی او مبتال به بیماری کلیوی کشنده. یابییهوش و مشهور مبی

دهد که تو تنها فردی هستی که نشان می "موسیقی دوستدارانانجمن "های 

اند و جریان خون تو را به ها تو را ربودهآن. گروه خونی مناسب برای نجات او داری

 .سفیمأما مت": دهد کهمدیر بیمارستان به تو توضیح می. اند نواز متصل کرده ویولن

اما به هرحال این اتفاق افتاده  ؛کردیمهرگز این کار را نمی ،اگر در جریان کار بودیم

اما  ؛مرگ او حتمی خواهد بود ،و اگر تو اکنون جریان خون خود را از او جدا کنی

آیا ازلحاظ اخالقی ملزم . تنها نه ماه طول خواهد کشید این اتصال .نگران نباش

نواز باقی بمانی؟ البته اگر این کار را انجام  هستی که در بستر و متصل به ویولن

ها طول بکشد چطور؟ اما اگر این اتصال بیشتر از این ؛ایکرده یلطف بزرگ ،دهی

یات دارد و بر فرض نواز هم حق ح به تو بگویند همه حق حیات دارند و ویولن اگر

نواز که تو حق داری تصمیم بگیری که چه بر سر بدنت بیاید، اما حق حیات ویولن

توانی لذا تو نمی ؛آید استگیری تو بر آنچه بر سر بدنت می از حق تصمیم تر ممه

 .( (Thomson, 1971, P. 48-49«خود را از او جدا کنی

جلوذیری  وسایلناکارآمدی عنف و  ناشی از تجاوز به ةتامسون بارداری ناخواست

-ذوید هماناو می. داندمی شخصنواز به از بارداری را شایه اتصال جریان خون ویولن

نواز متصل بمانی تا از جریان خون تو ذونه که تو ازلحاظ اخالقی ملزم نیستی تا به ویولن

جلوذیری از ل یکه در ایر تجاوز به عنف یا نقص در وسا زن بارداری ،استفاده کند

چرا که او به  ؛بارداری باردار شده است نیز مجاور نیست تا نه ماه حاملگی را تحمل کند

و او را به استفاده از بدن خود دعوت نکرده  جنین حق استفاده از بدنش را نداده است

 .است

کند تا استدالل خود در تمثیل او در ادامه سناریوهای دیگری را مطرح می

تامسون در . یکی از این سناریوها تمثیل سامری خیرخواه است. تقویت کندنواز را  ویولن
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 همةاو شاید   ةکند که به ذفتاین قسمت از استدالل خود داستانی از انجیل لوقا را بیان می

او در بیان استدالل خویش نوعی تمایز در انواع . کودکان آن را در مدارس شنیده باشند

ه به همین تمایز سیی در ایاات اخالقی بودن سقط جنین شود و با توجسامری قائل می

 . دارد

درصدد بیان این دیدذاه است که  ،تامسون با تمسک به داستان سامری خیرخواه

لحاظ اخالقی نیز به ،لحاظ قانونی ملزم نیستیم تا سامری خیرخواه باشیمطور که بههمان

نواز متصل باقی  نداریم و یا به عاارتی ملزم نیستیم تا به ویولن چنین کاریالزامی برای 

جای استفاده از درواقع تامسون به. بمانیم و یا زن باردار، بارداری را به سرانجام برساند

حات رایج فلسفی درباب الزامات اخالقی و اقدامات فراوظیفه، داستانی را بیان اصطال

 .دهداساس جلوه میبی استدالل او را کند که درنهایتمی

 استدالل سامری خیرخواه. 9

 ةمقدمی  ،سیر بیدنش بیایید    اینکه چه چیزی بیر  ۀذیری زن دربار استقالل بدن یا حق تصمیم

اما این حیق جنیین    ،به اعتقاد او هرچند جنین حق حیات دارد. استتامسون در استداللش 

دانید کیه   ن مسئله را مسیلم میی  تامسون همینین ای. شوداز بدن مادر نمی استفادهشامل حق 

 ةدرسیت ماننید زمیانی کیه جیای      ؛انید  اذر کسی را از حقش محروم کنند به او ظلیم کیرده  

تر از دادن سیهم بیرادر کوچیک    شکالتی را مشترکاً به دو برادر داده باشند و برادر بزرگ

نیواز   ولنامیا ویی   ؛تر رفتاری ظالمانیه داشیته اسیت   در اینجا مسلماً برادر بزرگ. امتناع ورزد

بیه او ظلمیی    ،تو نیدارد و اذیر تیو خیود را از او جیدا کنیی       های کلیه سهمی در استفاده از

اما ایین حیق او شیامل     ،نواز حق دارد که زنده بماند و کشته نشودهرچند ویولن. ای نکرده

 . شودحق استفاده از بدن تو نمی

ر شود و آن را درحقیقت تامسون اعتقاد دارد باید در مفهوم حق حیات تجدیدنظ

حق ظالمانه کشته نشدن است و نه فقط حق کشته  ،کند که حق حیاتذونه تیایر میاین

با این  ،نواز حق حیات داردکند تا این واقییت را که ویولنسیی می ذونه،اینو ا .نشدن
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نواز مرتکب ظلمی  واقییت که تو در جدا کردن خود از او و درنتیجه کشته شدن ویولن

درنتیجه اذر اصالح تامسون  (Thomson, 1971, p. 5).  هم سازذار کند باای  نشده

دیگر کافی نیست یابت کنیم که سقط جنین قتل به  ،در مفهوم حق حیات سریرفته شود

 .یابت کنیم سقط جنین قتلی ظالمانه است بایدبلکه  ؛آید شمار می

د که در آن جدا شدن از شاید مواردی وجود داشته باش حال به اعتقاد تامسون،با این

مثالً زمانی که قرار است  تو تنها یک  ؛دیا کشتن جنین ظالمانه به نظر برسنواز و  ویولن

آیا  .نواز متصل باشی و در این اتصال هیچ آسیای هم به تو نخواهد رسید ساعت به ویولن

-ردار نیز همینای؟ در مورد زن با کار قایحی انجام نداده ،اذر تو این اجازه را به او ندهی

ه ماه و بارداری اذر قرار باشد بارداری فقط یک ساعت طول بکشد و نه نُ. است ذونه 

حتی در صورتی که بارداری ناشی از تجاوز  ،نداشته باشدهیچ خطری برای زن نیز در سی

استفاده از بدن خود را برای یک ساعت به جنین بدهد  ۀبه عنف بوده باشد، زن باید اجاز

 ةدرست مانند اینکه این بار جیا ؛مرتکب کاری قایح شده است ،ین کار را نکندو اذر ا

 ؛ها را بخورد رحمی شکالتتر بدهند و او با بیها را فقط به برادر بزرگ شکالت

تر ظالمانه گهرچند کار برادر بزر. کندکه برادر کوچک با حسرت به او نگاه میدرحالی

 ,Thomson است احساس و احتماالً حریص  فه، بیعاطاما او قطیاً فردی بی ،نیست

1971, p. 58-60)). 

اذر کسی بخواهد . نتیجه ذرفت «او باید»را از «او حق دارد»به اعتقاد تامسون نااید 

مسلماً باید قاول کند که مواردی وجود دارد که  ،این برداشت را از این دو عاارت بکند

نواز متصل باقی بماند و یا زنی جنین خود را  لحاظ اخالقی ملزم نیست تا به ویولنفرد به

های  کا ازنظر اخالقی ملزم نیست تا دست به فداکاری عاارت دیگر، هیچبه . حفظ کند

برای نجات جان یک شخص نه سال و یا نه ماه از تمام عالیق و  بزرگ بزند؛ یینی

 .(Thomson, 1971, p. 60-62)کند  نظرتیهدات و وظایف دیگر خود صرف

به  ،های آخر که سقط جنین در ماه سریردتامسون می ،طور که اشاره شد همان 

اما با این حال میتقد  ؛سریرفتنی نیست ،اهمیتی مانند رفتن به مسافرت و تفریحدالیل بی
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یر اول بارداری است و درا ةماهساله که در سهیک نوجوان چهارده است که نااید از

او اعتقاد . انتظار داشته باشیم که بارداری را به اتمام برساند ،تجاوز به عنف باردار شده

کار  ازلحاظ اخالقی ،دارد اذر چنین شخصی تصمیم بگیرد بارداری را به اتمام برساند

 ,Thomson .)از انتظارات اخالقی ماست ر فراتاما این کار  ؛است کردهای الیاده فوق

1971, p. 65.)   

ذونه موارد الزام اخالقی بارداری در این ةسپا تامسون برای اینکه نشان دهد ادام

داستانی را از انجیل لوقا نقل  ،آید شمار می  بلکه از نوافل و اعمال فراتر از وظیفه به ،ندارد

 :کندمی

او را برهنه و . رفت که گرفتار دزدان شدمردی از اورشلیم به سوی اریحا می»

 .گذشتاتفاقاً کاهنی از آن مسیر می. جان در راه رها کردند کردند و نیمهمجروح 

همچنین شخص الوی نیز از همان مسیر . از مسیر دیگر برفت ،وقتی او را دید

اما شخص  ؛دیگر برفت ۀاما از کنار ؛نزدیک آمد و به او نگاه کرد .کردعبور می

های او  پس جلو آمد و بر زخم. او را دید و دلش به رحم آمد ،سامری که مسافر بود

به  .مرکب خود سوار کرد ها را بست و او را برروغن و شراب ریخته و آن

شد دو دینار درآورد بامدادان چون روانه می .سرایی رسید و به او خدمت کرد کاروان

و به سرایدار داد و بدو گفت این شخص را متوجه باش و آنچه بیش از این خرج 

-مسیح بعد از نقل ماجرای سامری می. مراجعت به تو خواهم دادکنی را در حین 

 .(03-03:03لوقا )  «"چنین باش برو و تو نیز این": گوید

زنی که  ؛کندذنویا اشاره می به داستان کیتی ،تامسون بید از ذکر حکایت سامری

او را  نفر شاهد ماجرا بودند و یا صدای فریادهای 98در حالی او را به قتل رساندند که 

نفر ملزم  98کدام از آن وی میتقد است هیچ. کمکی به او نکردند اما هیچ ،شنیدند می

و  کاری کنندمستقیماً برای کمک به آن زن  ،جان خود انداختنناودند با به خطر 

آن افراد اخالقاً ملزم ناودند مدتی طوالنی از عمر خویش را صرف نجات جان  همینین

 .((Thomson, 1971, p. 65ها ندارد ای  نسات به آنهکسی کنند که هیچ حق ویژ
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کسی موظف نیست حتی سامری خیرخواه حداقلی  لحاظ قانونیذوید بهتامسون می

توان نمی( ایاالت متحده)کند جایی از کشوری که در آن زندذی می  باشد و در هیچ

تنها اند نه اما در اکثر مواقع در همان کشور زنان موظف ؛دعوا کرد ةاقام نفر 98علیه آن 

بلکه یک سامری خیرخواه حداکثری نسات به اشخاص  ،یک سامری خیرخواه حداقلی

او میتقد است این . دهندببارداری  ةباشند و تن به ادام( ها جنین)درون خود  ۀنشدمتولد

 .(Thomson, 1971, p. 64)عدالتی در وضع قوانین است  یک بی

 اشکاالت استدالل سامری خیرخواه. 2

 دارد؛اشیکاالتی   ،جنجیالی تامسیون اسیت    ةآخیرین تمثییل در مقالی    کیه  ،سامری خیرخواه

 :ازجمله

 تفاهم در داستان سامریسوء .2-9

بیه نکیات دیگیری دسیت خیواهیم       ،ماجرای سامری را با توجه به متن آن دناال کنییم  اذر

. رسید اوج خیود میی   ةوکیل از حضرت عیسی به نقطی ال یک ؤماجرای سامری با س. یافت

 سرسید میا بایید چگونیه عمیل     وکیل بید از شنیدن ماجرای سامری از حضیرت عیسیی میی   

به خداوند خدای خود با تمام قلایت و بیا تمیام    »: ذویدکنیم؟ عیسی مسیح در ساسخ او می

ماننید خیودت    ات روحت و با تمام توان خود و با تمام ذهن خود عشق بورز و بیه همسیایه  

 مین چیه   ةهمسیای »  :سرسد یل در ادامه از حضرت عیسی میکو .(99-91 ،لوقا) «عشق بورز

ال بیه  ؤمسیح در ساسخ ایین سی  . شاندکمی سیشکه ماجرای سامری را الیؤس ؛؟«کسی است

شخصی کیه نییاز بیه کمیک دارد میرفیی       ةکرده و سامری خیرخواه را همسای ماجرا اشاره

 .«چنین باشبرو و تو نیز این»: ذویدمیکند و به وکیل می

ذونه  ساسخ حضرت عیسی را این ،که از منتقدان جدی سقط جنین است  کاکزور

ها  توان فهمید این است که اینحداقل چیزی که از دیدذاه مسیح می»: کندتحلیل می
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انجام  ها راهایی که باید ازلحاظ اخالقی آنهستند در مورد آن چیز هاییاحکام و دستور

اموال و  ةمانند فروش هم ؛نه آن دسته از افیالی که فراتر از ندای وظیفه هستند ،دهیم

درنتیجه دوست داشتن همسایه  .(Kaczor, 2011, p.151-150 ) «تقسیم آن بین فقرا

بلکه آن چیزی است که ازلحاظ اخالقی موظف  نیست،از وظیفه  صرفاً یک ندای فراتر

 1.مهستیم آن را انجام دهی

: ذویداو در ذیل داستان سامری می. تامسون نیز از تفسیر این حکایت آذاه است

این بوده است که ما اخالقاً ملزم به انجام کاری هستیم که سامری ( مسیح)شاید منظور او »

 را خواسته است که کاری بیش از آنیهشاید او مصرانه از مردم می. خیرخواه انجام داد

   .(Thomson, 1971, p. 63) «جام آن هستند انجام دهنداخالقاً ملزم به ان

کند تا یک سامری کند که قانون میموالً کسی را وادار نمیکید میثودر ادامه تا

باز هم  ،اما حتی اذر انتقاد تامسون در مورد الزامات قانون صحیح باشد ؛خیرخواه باشد

طاق سخن . نیازمند باشیملحاظ اخالقی ملزم به کمک به افراد ممکن است که ما به

توانیم به او ما کسی است که نیاز به کمک دارد و ما نیز می ةحضرت عیسی همسای

. کندخوبی با نظام اخالقی مسیح مطابقت میکاکزور این تفسیر به ةبه ذفت. کمک کنیم

طورکه خودمان را دوست داریم ما باید همان»: ذویدکه کاکزور می طوردرنتیجه همان

های ویژه از افراد  چنین موظف به مراقاتخودمان را هم دوست داشته باشیم و هم ةهمسای

ها و نیز حفظ کودکانی که ناخواسته به  خانمانها، فقرا، بیمانند جرامی ؛نیازمند هستیم

 (Kaczor, 2011, p.  (151 9.«اند دنیا آمده

او داستان . استدهتفاهم شءسورتامسون در استفاده از داستان سامری خیرخواه دچا

اما درنهایت منجر به  ،سامری خیرخواه را برای تقویت استدالل خود به کار ذرفته

چراکه برداشت وی از سخن حضرت عیسی برداشتی  ؛یف ادعای او شده استیتض

ربط برای تقویت استدالل خود  کاکزور تامسون به داستانی بی ةنادرست بوده و به ذفت

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
1. Kaczor 
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هتر بود از داستانی کمک بگیرد که حداقل وجه شااهت را تمسک کرده است و شاید ب

توانیم از داستان خرذوش طور که ما نمی درواقع همان. خوبی نمایش دهدبتواند در آن به

استفاده کنیم و یا از داستان سه برادر نکردن سشت برای توجیه تالش و کوشش و الک

بازی کردن به جای کارکردن  هایی از کاه، چوب و آجر ساختند برای توجیه که خانه

توانیم از داستان سامری خیرخواه برای توجیه صورت نیز نمی به همان ،استفاده کنیم

 Kaczor, 2011, p ).        . (151 به فرد نیازمند استفاده کنیم نکردن کمک

 ةتواند این ادعا را که حفظ جنین و ادامدرنتیجه داستان سامری خیرخواه نمی

انجیل لوقا دست به  سامریِ زیرا ؛بارداری کاری فراتر از ندای وظیفه است یابت کند

مطابق با  ،بلکه عملی که در حق آن فرد بینوا انجام داده است ،الیاده نزده کاری خارق

رفته از وظایف اخالقی او به شمار می ،السالمنظام اخالقی حضرت عیسی مسیح علیه

 ،نیز یک عمل خیرخواهانه نیست  داری و حفاظت از جان جنینبار ةادام بنابراین. است

 .آید شمار می  بلکه از وظایف و الزامات اخالقی به

 تمایز ساختگی در انواع سامری  .2-2

تامسون سامری خیرخواه انجیل لوقا را به دو نوع سیامری خیرخیواه حیداکثری و سیامری     

اکثری کسی است که توقف کیرده  سامری خیرخواه حد. کندخیرخواه حداقلی تقسیم می

 .اما کاهن و الوی سامریان خیرخواه حداقلی هستند ؛کندو به مرد زخمی کمک می

داند که سا را فراتر از ندای وظیفه او سامری خیرخواه حداکثری را شخصی می

اعمال  است؛بلکه از نوافل اخالقی  ت،تنها واجب نیسکه نهکارهایی بکند و  بگرارد

الیاده است  به نظر او این فوق. نیست ی که برای یک فاعل اخالقی حداقلی الزماقهرمانانه

 کارهایذونه  این نکردناما  ،مد خود را صرف فقرا کندآاز در% 96که شخصی 

تواند از این بنابراین هرکسی می. کندسخاوتمندانه، فرد را به شخصی شرور تادیل نمی

سامری تحت عنوان آنیه تامسون از آن به این،  قهرمانانه امتناع کند و با وجود کارهای
. نشده است ایمرتکب هیچ تخلف اخالقی زیرا ؛کند باقی بماندیاد می خواه حداقلیخیر
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زد و یا حتی این درست مانند ماجرای کیتی ذنویا که اذر شخصی به سلیا زنگ می

-مداخله می رفت و اذریک سامری خیرخواه حداقلی به شمار می ،کردکار را هم نمی

دست به کاری باشکوه زده بود و یک سامری  ،انداختکرد و جان خود را به خطر می

 . مدآخیرخواه حداکثری به حساب می

اعمال  باب الزامات اخالقی ودرجای استفاده از اصطالحات رایج تامسون به

برای  او هیچ مالکی . شودنوعی تمایز ساختگی بین انواع سامری قائل می ،فراوظیفه

دهد و ساسخی به این سرسش که تشخیص سامری خیرخواه حداقلی و حداکثری ارائه نمی

برای سامری خیرخواه حداکثری بودن باید چه کاری انجام دهیم ندارد و فقط در 

 .کندهای متیدد مصداق سامری موردنظر خود را میرفی می مثال

-به تیاریف ارائهاذر »ت کند و میتقد اسنیز به همین مطلب اشاره می  ویلکاکا

 که روشن خواهد شد ،شده در مااحث اخالقی درمورد افیال فراوظیفه نگاهی بیندازیم

چیزی است که آن بلکه  ،در حکایت سامری اتفاق افتاد یک عمل فراوظیفه ناود آنیه

که مصداق  آنجا از .)Wilcox, 2013) «هستیم آن ازلحاظ اخالقی ملزم به انجام

برای فهم بیشتر این دسته از  ،اعمال فراوظیفه قدیسان و قهرمانان اخالقی هستند ةیافتتجسم

 .شده در توضیح قدیسان و قهرمانان اخالقی رجوع کردباید به تیاریف ارائه ،مالاع

 قدیسان و قهرمانان اخالقی. 2-2-9

قدیسان » ةشار مقالتبا ان 798 بحث از قدیسان و قهرمانان اخالقی برای نخستین بار در سال 
 آنامیا قایل از    ؛داخالقی متفکران غربی راه سیدا کر آیاردر  اورمسون «و قهرمانان اخالقی

 .انید  نیز فیلسوفان و متفکران بزرذی در موضوعات مختلف این دو اصطالح را به کار برده

 کند که در راه کلیسا قربانی شیده اسیت  را کسی میرفی می «قهرمان» ،برای مثال آذوستین

.(Encyclopedia, article-1G2, virtue-heroic)   هیا  کیه آذوسیتین از آن  شیهیدانی

                                                           
1. Wilcox 

2. Urmson 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/roohani.khoshdel/Application%20Data/Microsoft/AppData/Local/Temp/Clinton%20Wilcox
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بلکه با نیت الهی کارهیای خییر    دارند،  تنها فضایل اخالقیکند کسانی هستند که نهیاد می

افیراد   هقدیا وصفی اسیت کیه کلیسیا بی     زیرا ؛ندا اما با این حال قهرمان ؛دهندرا انجام می

 .دکناطالق می

 او در میرفی .آکوئیناس از به کار بردن واژۀ قدیا برای توصیف قهرمانان ابا دارد

عنوان فضایل اساسی برد که در اخالق ارسطو به هایی نام می از ویژذی ،خالقیقهرمان ا

تنها رفتارهای خود را در قهرمان با برخورداری از این فضایل، نه. است  قلمداد شده

چنین . کند ای الهی حرکت می سوی زندذیکند، بلکه به زندذی روزمره اصالح می

اکنون بر  ذی برای خدا، انسان کاملی است که هماین فضایل و زندداشتن انسانی به دلیل 

   .(Aquinas,1947, q.61 ,a4) کند روی زمین زندذی می

بر فضایل این افراد برای رسیدن به مقام قدیسی باید عالوه ،مطابق نظر آکوئیناس

از سه فضیلت دینی محات، ایمان و امید نیز برخوردار شوند که آکوئیناس در  ،اساسی

مجموعة این فضایل . ها به بحث سرداخته استتفصیل دربارۀ آنبه  الهیات ةمجموعکتاب 

توان  بنابراین، می. دهد مند را تشکیل میو دینی، شخصیت و هویت فرد فضیلتاخالقی 

چنین آکوئیناس نامی از قدیا برده  که در کلمات آذوستین و هم رغم آنادعا کرد به

همان قدیا اخالقی است  ،اند توصیفش برآمدهنشده است، اما فردی که این دو درصدد 

 .(8  . ص ،989 خزاعی، )که بیدها در قرن بیستم، از قهرمان اخالقی متمایز شد 

واسطة کنترل به ،کسی است که اعمال فراتر از وظیفه را« قدیا» ،در نظر اورمسون

و دهد که تمایالت، عواطف  در زمانی انجام می ،نفا و بدون هیچ تالش و کوششی

اعمال خیر بازداشته است و قهرمان همین  دادن ها را از انجام حب ذات اکثر مردم آن

تصمیم به ترک  ،ترس و عالقه به حفظ خودر دهد که مردم از س افیال را زمانی انجام می

 .(Urmson, 1958, p. 700-701)آن ذرفته باشند 

                                                           
3. Summa Theological.  
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نویسندذان مختلف  ی کههای با توجه به ویژذی ،برخی قهرمان و قدیا اخالقی را

 :اندکلی تقسیم کرده ةبه سه دست اند، برشمردهبرای ایشان 

 :دهدزیر جای می ةرا در سه دست اخالقیو قهرمانان   قدیسان ملکیان
عموم مردم  ةهایی که مانع انجام وظیف قدیا در مینای اول کسی است که عالیق و محات  . 

مانند دختر جوانی  ؛یفه کندظانجام و ،تمام مشکالترغم او نشود و به ةشود مانع از انجام وظیف می

کند تا از سدر نظر میصرف آن از ،اش به ازدواجکه از سر محات و برخالف تمایالت درونی

 .بیمارش مراقات کند

ذررد، بلکه  اخالقی خود نمی ةاز وظیف ،محات ساب هتنها ب قدیا در مینای دوم کسی است که نه . 

درنتیجه با . را در خود خاموش کند تا مانع اخالقی زیستن او نشودکند جریان محات سیی می

 . کندمحات را درون خود خاموش می ةن شیلآیک کنترل و عزم درونی 

شود تا به وظایف نمی مانعتنها نه، ته و محات اورف قدیا فردی است که فراتر ،در مینای سوم .9

رزمانش  اندازد تا هموی نارنجک میدر میدان جنگ خود را بر ر بلکه ،اش عمل کنداخالقی

 .آسیب ناینند

 :دهدرا نیز مانند قدیسان در سه ذروه جای میقهرمانان اخالقی او   
قی خود را انجام اخال ةوظیف ،اش رغم ترس و دلهرهبه ،قهرمان در مینای اول کسی است که . 

کند و شهر را ترک نمی ،طاعون با وجود ترس از ابتال به ،کهطاعون   مانند سزشک رمان ؛دهد می

 .ماندبرای کمک کنار بیماران  می

درونی  ۀکند تا ترس و دلهرهای درونی سیی میدر مینای دوم قهرمان کسی است که با ریاضت . 

 سابکا دیگران را بههیچ زیرا ؛این کار او فراتر از وظایف اخالقی است. خود را از بین بارد

 .ندک امتناع از چنین اعمالی سرزنش نمی

-کسی که دست به اقداماتی می: ن استآنیز مانند قدیا در نوع سوم  آن قهرمان در مینای سوم .9

 .( 97  ملکیان،)ش هیچ انتظاری از او ندارند دادن برای انجام دیگرانزند که 

مثالً ارسطو میتقد بود . میان برتری مینای اول و دوم در بین فیلسوفان اختالف است

 دادن تر از قهرمان و قدیا اول هستند و عالوه بر انجام ارزشمندقهرمان و قدیا دوم 

ی أولی بسیاری دیگر از فیلسوفان اخالق با این ر دارند؛عمل اخالقی، فضیلت اخالقی نیز 

، به عاارت دیگر. وجود ندارداما در برتری نوع سوم هیچ اختالفی میان ایشان  ؛ندا مخالف

 .( 97 ملکیان، )مقایسه با انجام وظیفه نیست قابلاصالً  ،وظیفه انجام دادنفراتر از 
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که مردم عادی را از  استای  ترس و تمایل دو عامل اصلی ،شدهمطابق تیاریف ارائه

اعمال قهرمانانه و قدیسانه بازداشته است و قهرمان و قدیا، به دلیل  دادن انجام

از و  هستند افیال خیر دادن برخورداری از فضایل و تسلط بر نفا است که قادر به انجام

کسی  ،قدیا به ذفتة اورمسون. ، مقام قدیا از مقام قهرمان بسیار باالتر استاین نظر

بلکه اخالقاً برتر از حد تصور و انتظار ماست  ،نیست که ازنظر اخالقی فقط برتر از ما باشد

 ,Urmson).ذونه باشند  کنیم الزم است تا مردم آن و بهتر از آنی است که ذمان می

1958, p. 700_701) 
ازجمله ... دردی، دیگرخواهی، ذرشت، ایثار، فداکاری و سوزی، هم دل

با این  ؛ها اشاره شده است های قدیسان است که در آیار نویسندذان غربی به آن ویژذی

با قداست دینی تلفیق شده   تفاوت که این قداست، در نزد برخی نویسندذان، مانند آدامز

ای که قدیا اخالقی بدون قداست و مینویت دینی مینا ندارد و به جایی  ذونهبه ؛است

بلکه  ،تنها خدا را دوست داردتوانند در او خدا را باینند و او نه رسیده است که مردم می

او واسطة بین خداوند و بندذان است و خداوند ازطریق . کند عشقش را تنها به او ابراز می

 .(7  . ص ،989 خزاعی، )کند  میوی بر دیگر مردم تجلی 

 اعمال فراوظیفه و قدیسان اخالقی. 2-2-2

کسیانی هسیتند کیه متصیف بیه      ، دو هیر  ،قدیسان و قهرمانان اخالقیی  ،ذرشت طاق آنیه 

اعمال فراتر از وظیفه ارائیه شیده    ةتیاریف متیددی در زمین. ندا اوظیفهاعمال فر دادن انجام

آن  دادن اعمال بیا آنییه ازلحیاظ اخالقیی ملیزم بیه انجیام       تمایز میان این دسته از   8.است

جیا  آن ؛(7   .ص ،989 خزاعیی،  )نخستین بار در عهد جدید به چشم میی خیورد    ،هستیم

  در ساسخ به این سرسش که چه بایید کیرد تیا بیه زنیدذی      -السالمعلیه-که حضرت عیسی 

امیا سیا از آن    ؛«زندذی شدید، فرامین میرا انجیام دهیید    اذر وارد»ذوید  ابدی رسید؟ می

ذیاه شیما در    آن ؛اذر کامل شدید، هر آنیه را دارید بفروشید و به فقرا بدهیید »: افزاید می

                                                           
1. Adams   
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درواقیع حضیرت عیسیی بخشییدن تمیام       .(   -1 : 7 متی، ) «ها الگو خواهید بود آسمان

اقی از اعمیال فراتیر از وظیفیه    آن در راه خدمت به دیگیران را مصید   ةاموال و صرف هزین

 .داندچنین اعمالی می دادن کند و تکامل اخالقی فرد را در انجاممیرفی می

مفهوم قدیا و قهرمان در اخالق جدید با آنیه در سنت مسیحی وجود داشته 

اری، ایمان و فضایلی که کزهد، سرهیز ،زیرا در سنّت مسیحی ؛فاصلة زیادی ذرفته است

ذونه  در زمرۀ این ،کنند قدیا را با فضای مینوی و دینی حفظ مینحوی ارتااط به

ذیرد که  می ای را در بر اما در دوران جدید صرفاً افیال دیگرذروانة نیکوکارانه ؛ندا افیال

 اند دردی، محات و ایثار از آن جمله سوزی، هم دل. صورت افراطی انجام شوندبه

 .(96. ص ،989  خزاعی،)

یک از تیاریف  شود که تامسون بدون در نظر ذرفتن هیچوم میذرشت میل از آنیه

داند که دست به  سامری انجیل لوقا را مصداق قدیسی می ،قدیسان و قهرمانان اخالقی

اقدامات فراوظیفه زده است و از سوی دیگر بدون در نظر ذرفتن تیریف درستی از 

سامری را عملی فراتر از  رکا -که ناظر بر تیریف قدیسان است-اقدامات فراوظیفه 

 ضروریرا برای افراد ازلحاظ اخالقی کارها  ذونهکند و اینوظایف اخالقی توصیف می

 .داندنمی

زن بارداری را که تصمیم به  ،درواقع تامسون با برداشت غلط خود از عمل سامری

 عملی داند و تصمیم او را سامری خیرخواه حداکثری میمصداق  ،ذیرد بارداری می ةادام

ی رباردا ةاذر زن تصمیم به ادام ،به نظر تامسون درنتیجه. کندتصور میفراتر از وظیفه 

فقط از سامری خیرخواه بودن امتناع کرده  ،کند نداشته باشد و بخواهد جنین را سقط

اما با توجه به آنیه در مورد اعمال  .کند است و کسی چنین فردی را سرزنش نمی

 ،بارداری هم بگیرد ةبیان شد، روشن است که اذر زن تصمیم به ادامقهرمانان و قدیسان 

ای انجام نداده است تا اذر تصمیم به سقط بگیرد مورد ذونهعمل قهرمانانه و یا قدیا

 _السالمعلیه_طاق بیان حضرت عیسی  ،بلکه بارداری و حفظ جنین ؛سرزنش واقع نشود

 .رداری  از منظر اخالقی مجاز نخواهد بودبا ةو امتناع از ادام استاز وظایف اخالقی 
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 نواز ربط و نسبت سامری خیرخواه و تمثیل ویولن .2-1

او حق حیات . نواز است ترین استدالل تامسون تمثیل ویولن اساسی ،ذونه که ذرشت همان

 دیگیری  اما میتقد است این حق او شامل حق استفاده از بیدن  ،کندنواز را انکار نمی ویولن

و به همین ترتیب اعتقاد دارد حیق حییات جنیین شیامل حیق اسیتفاده از بیدن زن        شود نمی

شییده در رد اسییتدالل نهفتییه در داسییتان سییامری یکییی دیگییر از نقییدهای بیییان. شییودنمییی

چراکه استدالل سیامری   ؛نواز است های نق  در رابطه با تمثیل ویولن مثال ةارائ ،خیرخواه

اسیتدالل   ،نیواز نقی  شیود    است و اذیر تمثییل وییولن   نواز  خیرخواه ماتنی بر تمثیل ویولن

 :داستان زیر را تصور کنید. سامری نیز کارکرد خود را از دست خواهد داد

شما . کنیدمسکونی در سواحل دریا زندگی می ۀفرض کنید شما در یک منطق»

آن به سفرها ی  ۀوسیلبه ،خود ۀهمراه با خانواد ،قایق کوچکی دارید که گاهی

به دور از هر -حال تصور کنید در یکی از سفرهایتان . رویدطوالنی دریایی می

-انبار می ۀمتوجه چیزی در گوش ،کنیدزمانی که در انبار قایق را باز می  -سرزمینی

بینید که در قایق شما کنید و شخص ولگردی را میشما چراغ را روشن می. شوید

چرا که او ولگردی  ؛شما عصبانی هستید. ما خورده استش ۀپنهان شده و از آذوق

از  توانید او را فوراً اما شما نمی ؛(خطر استاما ازسوی دیگر فردی بی)متجاوز است 

 .(George, 2009)چون موجب مرگ او می شوید  ،قایق بیرون کنید

این است که آن ولگرد متجاوز است و حق ندارد  ،اول مشخص است ةآنیه در وهل

کنید اجازه دارید تا او را با یک لگد از قایق به بیرون قایق باشد و شما نیز احساس می در

اما او نیز حق حیات دارد و شما حق ندارید بالفاصله این حق خود را اعمال  ؛سرت کنید

شما باید منتظر باشید تا . ای موقت درقاال آن ولگرد دارید درواقع شما وظیفه. کنید

از  ،بدون اینکه چیزی جانش را به خطر بیندازد ،اهم شود و سپا او راموقییت مناسای فر

به عاارت دیگر، ولگرد برای بقای خود نیاز دارد از قایق شما . قایق خود بیرون کنید

درواقع، حق حیات ولگرد حق . توانید حق حیات او را نق  کنیداستفاده کند و شما نمی

تواند با این حال این مثال هنوز نمی .کندمی استفاده از قایق شما را برای او فراهم
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کند که چراکه صرفاً به این قضیه اشاره می ؛نواز را ایاات کندمدی تمثیل ویولنآناکار

 ؛تواند وجود داشته باشدحق استفاده از اموال و منابع دیگران برای نجات حیات می

االت زیر را درنظر ؤاما س 7.شندبه آن منابع نداشته با ایاول هیچ وابستگی  ةهرچند در وهل

 :بگیرید
منحل  ،این وظیفه در شرایطی سخت باشددادن زمانی که انجام  ،حمایت از اشخاص ةآیا وظیف . 

 شود؟ می

تواند از انجام وظایف او این شرایط سخت می ،آیا در مورد زنی که ناخواسته باردار شده است . 

 ((George, 2009بکاهد؟ 

درست مانند نظر تامسون - شوندکنیم که این وظایف منحل میاذر قرار باشد قاول 

از اخالقی سقط نواز درمورد جوتوان قاول کرد که تمثیل ویولننمی  -نوازدرمورد ویولن

نواز با بارداری ویولننداشتن تمثیل برای روشن شدن  ارتااط . است جنین تمثیلی مرتاط

 :مثالی دیگر را در نظر بگیرید

کریس و کایل اکثر اوقات کنار . اند تصور کنیدکه به هم چسبیدهرا وقلو دو برادر د»

 مثالً. ها با هم متفاوت استها و عالیق آن در حالی که منافع و خواسته ؛هم هستند

دهد در خانه بماند در حالی که کریس ترجیح می ،کایل به مهمانی رفتن عالقه دارد

چراکه او هم به  ؛کایل مشروب بنوشدکریس دوست ندارد برادرش . و مطالعه کند

واقعیت اما  ؛خیلی خوب بود اگر این دو از هم جدا بودند. شودهمان اندازه مست می

تواند بدون کایل نمیست که ا ایگونهها به یکدیگر بهاتصال آن کهاین است 

 کایلتواند حتی با جدایی از کریس می که در حالی ،بماندزنده  برادرش اتصال به

شرایط کریس مانند زن بارداری است که قربانی تجاوز به عنف . ده بماندم زنه

باردار شده  ،مدی وسایل جلوگیری از بارداریآمانند ناکار ،است و یا به دلیلی دیگر

 ،بینی بوده استپیشاو هیچ تعهدی را درمورد هیچ فعالیتی که از قبل قابل. است

کریس هم . قبول نکرده است ،وردهآراهم چیزی که بارداری برای او ف درمورد آن

به همین صورت هیچ تعهدی نسبت به آنچه اتصالش به کایل برای او فراهم آورده 

طبیعت به او  ۀواسطبلکه به ،بینی نبوده پیشاین اتصال برای او قابل. است ندارد
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 .تحمیل شده است

 ،درتان جدا شویدتوانید از براگوید شما میاکنون تصور کنید پزشکی به کریس می

های حیاتی  اندام ،اما اگر نه ماه صبر کنید ؛بدون اینکه هیچ آسیبی به شما برسد

توانید بدون هیچ آسیبی از کافی رشد خواهد کرد و هر دو می ۀاندازبرادرتان نیز به

این زمان بسیار  عمل جراحی او در ۀداند هزیناما کریس می ؛یکدیگر جدا شوید

درنتیجه  ؛خواهد نه ماه صبرکند او نمی. اینکه بخواهد نه ما صبرکندتر است تا ارزان

. کندگیرد و به پزشک دیگری مراجعه میبدون رضایت کایل تصمیم به جدایی می

پرسد آیا شما مطمئن به انجام این کار هستید؟ کریس دکتر بدون هیچ قضاوتی می

درنتیجه . ی استکنم ضرور اما من فکر می ؛تصمیم سختی است: دهدپاسخ می

نزد پزشک رفته و او نیز با  ،زمانی که برادرش کایل خواب است ،کریس با احتیاط

کشد و بعد از جدایی جسدش را در زباله کشنده به قلب کایل او را می یتزریق دارو

 .George, 2009) (« کنددانی رها می

انگیز قی نفرتازلحاظ اخال احتماالً ،کاری که کریا در حق برادر خود کایل کرد

داستان کریا وکایل شایه داستان . هستکار او خالف قانون نیز  ضمن اینکه. است

رضایت صاحب آن را کسب نکرده  ،ولگرد برای استفاده از قایق. ولگرد و قایق است

 در هر. استفاده از بدن کریا را کسب نکرده بود ۀطور که کایل اجاز درست همان ؛بود

یک  ،زندذی فرد دیگری است ۀکنندای حمایت ذونهکه به ها شخصی دوی این مثال

چرا که اقدام فوری در بیرون کردن ولگرد از  ؛موقتی در برابر فرد وابسته به او دارد ةوظیف

 6 .کند را نق  می دو  آنقایق و یا جدایی از کریا حق حیات 

 خواهد شد؟ سزشک اول نگران چه قضاوتی درمورد عمل سزشک ،این عالوه بر

از  ،در سالمت هستند های آندو خواست زمانی که هرهر دو برادر بود و می سالمت

عمل . کشدنفع دیگری میاما سزشک دوم یکی از بیمارانش را به ؛کند یشانیکدیگر جدا

را درمورد  سزشکان وظیفه دارند تا سالمت. ستیک سزشک ا ةوضوح نق  وظیفاو به

درست مانند . نادیده بگیرندرا سایر بیماران بدون اینکه حقوق  ؛بیمارانشان ارتقا دهند ةهم
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های او را به بدن چند بیمار دیگر  اینکه هیچ سزشکی اجازه ندارد بیماری را بکشد و اندام

 زیرا با این کار سالمت ،ه بوده استحتی اذر آن سزشک بگوید عمل او موجّ ؛سیوند بزند

سزشک  ،کنده زن بارداری به سزشک مراجیه میزمانی ک. سه بیمار را ارتقا داده است

هر  باید سالمت ،یک سزشک است ةدرحقیقت دو بیمار دارد و طاق آن چیزی که وظیف

 .را در نظر بگیرد ،ها، یینی مادر و جنینآن یدو

رسد، میزان مسئولیت چسایده به نظر میهمهدیگری که در قیاس دوقلوهای ب ةنکت

در . سقط جنین دارد ةمسئل بهشااهت بیشتری  ،نواز به ویولندر این مثال است که نسات 

حتی  ؛مثال دو برادر، کریا قادر نیست همراه برادر خود رانندذی کند یا ورزش کند

اما  ؛زده نیز بشودخاطر کارهای برادرش خجالتذاهی ممکن است در مجامع عمومی به

 زن باردار نیز عموماً در. کند کایل کم نمی ها از مسئولیت کریا در حمایت از حیاتاین

تر است تا شخص او به کریا نزدیکمشکالت طول بارداری خود بستری نیست و 

دلیل این تفاوت در سطح بنابراین ممکن است به. نوازشده در تمثیل ویولنقالب

درست برخالف  ؛تر به نظر برسد هنواز موجّجدا شدن شخص از ویولن ،مسئولیت

نواز ممکن است همینین شواهد اخالقی ما در جدایی از ویولن. چسایدههمهدوقلوهای ب

نواز ما هیچ نساتی با او نداریم و او یک غریاه چراکه در تمثیل ویولن ؛تحریف باشدقابل

اما دوقلوها باهم برادرند و ما این  ؛کنیماست و درنتیجه مسئولیتی درقاال او حا نمی

طور که بونین نیز به این مسئله  الاته همان .نداریم خود ۀحا را درمورد اعضای خانواد

ها نسات به کشتن اعضای مینا نیست که کشتن غریاه به ایناین حرف  ،کنداشاره می

 .(Boonin, 2003, p. 137) تر استهخانواده موجّ

 ؛چیزی که واضح است این است که اعضای خانواده به یکدیگر اعتماد دارند اام

ها وجود ندارد و به همین علت است که کایل به برادرش اطمینان هچیزی که بین غریا

حال  به هر. کند کند که کریا بخواهد با قتل او خود را جدادارد و به ذهنش خطور نمی

ماهیت عجیب مثال برادران دوقلو ممکن است بر شواهد اخالقی ما سایه افکند و در 

تر از چسایده بسیار واقییهمهوهای بچراکه سناریوی دوقل ؛قضاوت ما تثییرذرار باشد
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دلیل به-نواز ما درمورد ویولن ةبراین ممکن است واکنش اولیبنا .نواز است مثال ویولن

-اما ما باز هم نیاز به بررسی ؛مجاز است این باشد که جدا شدن از او اخالقاً -غریاه بودن

 :تمثیل زیر را تصور کنید .تر داریم های دقیق

شود و خود را فرض کنید جودیث جارویث تامسون  یک روز صبح از خواب بیدار 

اش خود را از او باید بر مبنای تمثیل زیرکانه .نواز بیابدمتصل به یک ویولن

اما با ، نواز در وضعیت بدی قرار دارد ویولنکه داند تامسون می. نواز جدا کند ویولن

-پس او از جایش بلند می. استفاده کند مسونتاهای  حق ندارد از کلیهاو این حال 

. شودایستد احساس سرگیجه کرده و چشمانش تار می اما زمانی که می ؛شود

او . کندمتصل می نوازگردد و خود را به ویولنتامسون با یک جهش به تخت باز می

 ۀهم ،شود اینجاست که تامسون متوجه میاین. یابدبالفاصله سالمت خود را بازمی

اکنون او هم یک . نواز وجود داشته استن چیزی نبوده است که در تمثیل ویولنآ

 ۀاما او چار ؛گفتنواز میطور که خودش درمورد ویولندرست همان ؛مزاحم است

بیند شود و تامسون را متصل به خود مینواز بیدار می ویولن. دیگری ندارد

(George, 2009). 

نواز به او اذر ویولن. شودیک سیچ مضحک میداستان تامسون وارد در اینجا  

های من را نداری، تامسون چه ساسخی خواهد داد؟ اذر او حق استفاده از کلیه بگوید تو

هایت است و یا تو از کلیه ۀتر از حق استفادبگوید من حق حیات دارم و این حق بزرگ

 ،هایت را به من بدهیبگوید من حق حیات دارم و تو وظیفه داری حق استفاده از کلیه

 -درمورد سقط جنین-داستان سامری خیرخواه محاوبش بهسا باید از آنیه در اعتراض 

شده بیان های ی تامسون را مانند نمونهها درنتیجه اذر مثال. دست بکشد ،بوده شبه دناال

 . شواهد اخالقی ما تغییر خواهد کرد ،سازی کنیم باز

اما  ،کنیمکه ما خودمان در مثال شرکت می نواز این است مشکل تمثیل ویولن

کاری کرد و آن را در ن را دستآشود راحتی میدرواقع این یک مثال تخیلی است که به

اما مثال دوقلوها و ولگرد به این شکل به خطر  ؛تامسون قرار داد ةمسیری خالف خواست
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ا و آن ولگرد را مشاهده دوقلوه ها حضور نداریم و عیناً چراکه ما در این مثال ؛افتدنمی

 .کنیمشود قضاوت میها میدرمورد رفتاری که با آن کنیم ومی

نواز از آنجا که اساس استدالل سامری خیرخواه بر ساسخ بصری ما به تمثیل ویولن

کل  ،نواز شکست بخورد توجه است که اذر تمثیل ویولناین مسئله قابل ،تکیه دارد

یمر در حمایت درنتیجه داستان سامری یک تالش بی. افتداستدالل سامری نیز به خطر می

 .هستندهای خود سقط جنین دناالاز زنان بارداری است که به

 سامری خیرخواه و قتل ظالمانه  .2-4

حیق کشیته نشیدن     ،تامسون میتقید اسیت کیه حیق حییات داشیتن       ،ذونه که ذرشتهمان

شیود کیه درمیورد سیقط     عی میی درنتیجیه مید  . ق ظالمانه کشته نشدن استح بلکه ؛نیست

جنین باید یابت کنیم سقط قتلی ظالمانه است و از آنجا که جنین حقی در اسیتفاده از بیدن   

ظلمیی   ،اسیتفاده از بیدنش بیه جنیین     ۀسیا در امتنیاع زن در دادن اجیاز    ،زن نداشته اسیت 

 .نیستصورت نگرفته است و درنتیجه کشتن جنین ظالمانه 

نواز با چه  جدایی از ویولن .تامسون را در نظر بگیریدنواز  دیگر مثال ویولن بار

ها به او متصل هستید آن ةوسیل هایی را که به شد؟ اذر شما فقط سیم  روشی انجام خواهد

 .نواز را نق  کنید اید که حقوق جسمانی ویولن درواقع کاری نکرده ،از خود جدا کنید

ولی شما هیچ کاری انجام  ،شود به عاارت دیگر هرچند کار شما باعث مرگ او می

اما اذر  ؛حقوق جسمانی او را نق  کند و باعث مرگ او شود اید که مستقیماً نداده

در این  یک تار از خود جدا کنید چطور؟ مسلماً ةوسیلهبخواهید او را با مسمویت و یا ب

نواز  ولنسادذی خود را از ویتوانیم بهما نمی. نوع جدایی نگاه متفاوتی سیدا خواهیم کرد

درست  ؛نواز نق  نشود بلکه باید طوری عمل کنیم که حقوق جسمانی ویولن ،جدا کنیم

 .طور که درمورد حقوق جسمانی خودمان نیز همین توقع را داریمهمان

دلیل استفاده به نواز صرفاً اذر ما از روش و یا ابزاری استفاده کنیم که مرگ ویولن

بلکه اینینین به  ،تنها ساب مرگ او شده استما و عمل ما نه قطیاً ،بیفتداز آن ابزار اتفاق 
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ایم  او را نیز کردهکشتن ما با استفاده از ابزارهای مختلف قصد رسد که ظاهراًنظر می

(151 Kaczor, 2011, p.). 

به این دارد که ما با چه روشی  بستگیناچار نواز به ویولندرستی تمثیل بنابراین 

جدا شدن فقط صرف قطع اتصال  ،یا به عاارتی دیگر جنین را از بدن مادر جدا کنیم و

 است یا اینکه شایه استفاده از تار و یا مسمومیت است؟ به بیان دیگر اذر جدایی ما صرفاً

نوع دوم یک یا ما باز هم یک سامری خیرخواه خواهیم بود؟ آیا در آ ،از نوع دوم باشد

سامری خیرخواه حداقلی هستیم یا آنیه تامسون از آن به سامری خیرخواه حداکثری یاد 

های مختلف سقط جنین را بررسی ها باید راهبرای روشن شدن ساسخ این سرسش کند؟می

 :کندذونه توصیف میهای سقط جنین را این شیوه  دکتر اشماتز. کرد

   0بیرون کشیدن یا ساکشن .9

کورتاژ ییا آسپیراسییون    ای با عنوان ساکشن هفتة اول بارداری، سقط میموالً به شیوه   در 

شیود و محصیوالت    آرامیی بیاز میی    در این روش ذیردن رحیم بیه   . دذیر انجام می 9مکشی

درد کردن فیرد در   برای بی. دشو کوچک مخصوص مکش خارج می ةبارداری با یک لول

 .کنند یا بیهوشی استفاده میحسی  هنگام جراحی، از انواع داروهای بی

   کورتاژ کشش و ۀکردن رحم به شیو اتساع یا باز .2

دیگری نیز همراه بیا   ةرحم به زمان بیشتری نیاز است و از وسیل ةدر این روش برای باز شدن دهان

شود و سزشک با استفاده از نوعی چاقوی جراحیی جنیین را تراشییده و     دستگاه مکش استفاده می

 .کندخارج می

  1تخلیه کشش و ۀاتساع یا باز کردن رحم به شیو .1

                                                           
1. Schmutz 
2. Suction curettage  
3. vacuum aspiration  
4. Dilation and evacuation  
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جنیین را   میة هیا و جمج  استخوان ،انار مخصوصیک  ةوسیل سزشک به ،برخالف روش قال

 .آورد آن را از رحم بیرون میسپا  کرده، خرد

0یا مسمومیت نمک( ب نمکآمحلول ) تزریق سالین .4
 

 ،مایع آمنیون را کشیده شود،می استفاده دوم بارداری ةماهکه عمدتاً در سه ،در این روش

 شود؛شود که درنهایت منجر به خروج جنین از رحم می جای آن سرم نمکی تزریق می به

 .این روش بسیار باالست دراما احتمال باقی ماندن جفت 

  1خارج کردن رحم و جنین از داخل شکم زن .5

ایین روش   .رود مییان میی  طورکلی از  احتمال بارداری مجدد و نیاز به سقط در این شیوه به

شیکاف در شیکم   ایجاد نوعی شایه به عمل سزارین است که ازطریق به ،شایه جراحی بوده

مانع رسیدن اکسیژن به جنین  و با این کار کنندمیبند ناف کودک را قطع  ،رحم ۀو دیوار

 .شوند او می گیخفباعث و درنتیجه 

 تکه کردنتکه ۀسزارین به شیو .9

 را از رحیم خیارج   ،غییر از سیر او  بیه  ،کودک ، بدنیک انار ةوسیل بهدر این روش سزشک 

و ازطرییق دسیتگاه ساکشین     دهید میی جمجمیه را بیرش    ،ییک چیاقو   بیا  و سپا  کندمی

شیود مغیز از کیار بیفتید و سیپا      ایین کیار باعیث میی     .کند محتویات مغز او را خارج می

 .((Schmutz, 2002, p. 552 کندسزشک کودک مرده را خارج می

آیا  .ال ساسخ داد که سقط جنین شایه کدام روش جدایی استؤحال باید به این س

شایه تزریق محلول ) فقط قطع اتصال است یا شایه استفاده از ابزارهایی مثل تزریق سم

 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
5. Dilation and

 
 extraction 

6. Induction
   

1. Hysterectomy  
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؟ به هر حال با دقت در (های اتساع و تخلیه مانند روش) استاده از تار فیا است( نمک

 :شویماساسی می ةمتوجه دو نکت ،های سقطتمامی این روش

 .مستقیم برای سقط صورت ذرفته است ةها مداخلدر تمامی این روش . 

درحقیقت حقوق . مستقیم است ةعلت همین مداخلمرگ جنین در داخل رحم مادر به.  

همان حقوقی که درست مانند آن  ؛ها نق  شده استجسمانی جنین در تمامی این روش

 (.Kaczor, 2011, p. 154) .نتظارداریمرا درمورد خودمان ا

چنان که برای حقوق جسمانی زن و حق کنترل بدنش تالش درواقع تامسون آن

او . کند نمی از حق حیات و حقوق جسمانی جنینهیچ تالشی برای حمایت  ،کندمی

نشان سامری  ورد وآبارداری را یک فداکاری بزرگ به حساب می ةتصمیم به ادام

او  ،بارداری ةکند و درصورت امتناع از ادامحداکثری را به چنین زنی اعطا میخیرخواه 

های زنی که به کشتن جنین خود با چنین روش اما آیا واقیاً .خواندرا سامری حداقلی می

مصداقی از یک سامری خیرخواه  ،دهد و بر آن اصرار نیز داردوری رضایت میآشوک

 ای از او سر  ای ازسوی این زن صورت ذرفته است و چه فداکاری است؟ چه خیرخواهی

آیا جز به  ،ذیردبارداری می ةحتی زنی که تصمیم به ادام. وصف باشد  زده که الیق این

عمل  ،که همان نق  نکردن حقوق جسمانی شخص دیگر است ،اخالقی خود ةوظیف

بارداری مصداقی از اعمال  ةچنین ستوده شود و تصمیمش برای ادام باید اینکرده که 

 قدیسانه و قهرمانانه باشد؟

 سامری خیرخواه و تبعیض جنسیتی. 2-5

چنان در داستان سامری در سی ایاات جواز اخالقی سقط جنین و دفیاع از زنیان   تامسون آن

و    سیدران آن فرزنیدان   بیه هی هیچ تیوج   ساولی شِک ةذفت به و حق سقط ایشان است که

و بیه   ((Pavlischek, 1993, P. 347 نیدارد  مربیوط بیه ایشیان      ةذیرانی قیوانین سیخت  

                                                           
1. Pavlischek 

get-tough legislation .2 
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ال مهمیی کیه   ؤسی . کنید  ای نمی احتمال وجود چنین حقوق مشابهی برای سدران هیچ اشاره

تیوان  سرسند این است که چطور با توجه به این استدالل میبرخی منتقدان تامسون از او می

بزند و مسئولیت کودکی را کیه او هییچ    یسدری را مجاور کرد تا دست به فداکاری بزرذ

کیه  را تیوان سیدری   نداشته است بپریرد؟ یا به عاارت دیگر، چطیور میی   شتمایلی به تولد

مجاور کرد تا مسئولیت کیودکی   توسط قانون و یا اخالقاً ،یک فاعل عقالنی مستقل است

ای  ذونیه خواسیته  توسط خواسته و تمایل زن متولد شده است و او هیچ را بپریرد که صرفاً

تواننید طایق اسیتدالل تامسیون از     درمورد تولد او نداشته است؟ زنان چطور و چگونیه میی  

امیا سیدران تحیت هییچ      ،خود قایل از تولید کودکانشیان شیانه خیالی کننید       ۀمسئولیت ویژ

ایل از تولید و چیه بیید از آن؟ چطیور      چیه ق  ؛توانند این درخواست را بکننید شرایطی نمی

را ازنظیر اخالقیی    -حتیی از نیوع حیداقلی   -سیامری خیرخیواه بیودن     ،تامسون برای زنیان 

اما در دفاع از سیدرانی   ،ذیرانه میترض استداند و نسات به آن قوانین سختضروری نمی

 ذوید؟ که خواستار سقط هستند هیچ سخنی نمی

داستان سامری و ماجرای کیتی ذنویا  تامسون ذیل ،طور که اشاره شدهمان

 ،همان حرف ةاما در ادام ؛قانونی نیست یاست بحث  بحثی که وارد آن شده ذوید می

و این  داند محل اشکال میذیرانه درمورد جواز سقط جنین را های سختذراری قانون

  .کار او کمی عجیب است

او . لط کرده استآنیه واضح است این است که تامسون میان حقوق و اخالق خ

درصدد ایاات حق اخالقی  ،تر در سامری خیرخواه شکل واضحخود و به ةدر سرتاسر مقال

صرف  ذویدسریری والدین می مورد مسئولیتامسون خود درت. زنان در جواز سقط است

 ,Thomson, 1971کند  ایجاد نمیمسئولیتی برای والدین  ،شناختییک ارتااط زیست

P. 65) )ادعای خود در سرتاسر مقاله در سی دفاع از حقوق اخالقی زنان در  و با این

. دذویاش سخنی از سدران این فرزندان نمیدر حالی که در هیچ جای مقاله ؛سقط است

والدینی شانه خالی کنند و جای  ۀاو مدعی است زنان باردار حق دارند از مسئولیت بالقو

اما  ؛کندذیرانه اعتراض می داند و نسات به قوانین سخت این حق را در قانون خالی می
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سدرانی  ؛توجهی به این مسئله ندارد که درست همین قوانین درمورد سدران نیز وجود دارد

. نه خالی کنندتوانند از بار این مسئولیت شاتحت هیچ شرایطی نمی ،که طاق همان قوانین

نوعی تایی  جنسیتی به  ،بنابراین در میان سخنان تامسون و تالش او در ایاات مدعایش

 (.Pavlischek, 1993, P. 348)خورد چشم می

کند که بارداری حاصل عمل دو فاعل است و در تامسون به این مسئله توجه نمی

تصورکنید . تهاسخویش فقط در سی ایاات حقوق اخالقی یکی از فاعل ةمقال

اما مرد زیر بار  ،ای اتفاق افتاده است و زن تصمیم دارد این بارداری را ادامه دهد   بارداری

تامسون جانب کدام یک از ایشان . رود و تصمیم دارد جنین را سقط کنداین حرف نمی

تنها یک سامری باید نه ،دهدبزن  ةرا خواهد ذرفت؟ سدر کودک اذر تن به خواست

های چراکه باید متحمل هزینه ؛بلکه باید یک سامری حداکثری نیز باشد ،شدحداقلی با

تحصیل،  ةکه شامل هزینرا های او بسیاری شود و حتی بید از تولد و تا بلوغ تمام هزینه

 .بر عهده بگیرد ،شودمی ...تفریح و سرذرمی و ةلااس، هزین ةدرمان، تهی

بگوییم اذر سدر با تصمیم مادر موافقت  اذر بخواهیم مانند خود تامسون باشیم، باید

ظلمی مرتکب نشده  ،تحسین است و کار بسیار بزرذی انجام داده است و اذر نه قابل ،کند

توان او را مجاور کرد تا یک سامری خیرخواه چون نمی ؛و رفتاری ناعادالنه نداشته است

 تحققعل مستقل در توجهی به شثن و منزلت یکی از دو فادرنتیجه تامسون با بی. باشد

 .دهد دچار تایی  جنسیتی شده است و خود را در مظان فمنیست بودن قرار می ،بارداری

 گیری نتیجه

تجیاوز بیه عنیف و    )تامسون در دفیاع خیود از سیقط جنیین در میوارد بیارداری ناخواسیته        

-بیرد کیه اساسیی   های متیددی بهره میاز مثال ،(ل جلوذیری از باردارییمدی وساآناکار

-های دیگری را نیز طراحی میمثال ،نواز است و برای تقویت آن ها تمثیل ویولنترین آن

تنهیا تمثییل   آخرین تمثیل او حکایتی از انجیل لوقا اسیت کیه بیرخالف تصیور او نیه     . کند

 عوامیل  وارد کیردن خلط بیین حقیوق و اخیالق،     ابلکه ب ،کندنواز او را تقویت نمی ویولن
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از اصطالحات رایج اخالقی دربیاب اعمیال فراوظیفیه در توضییح      ربط، استفاده نکردنبی

کیه   ،تفسییری غلیط   ةهایش از حکایت سامری و درنتیجه ارائی برداشتانواع سامری و سوء

باعث تضییف استدالل خویش  است، -السالمعلیه-برخالف نظام اخالقی حضرت عیسی 

 .شود می

 هانوشتپی

                                                           
مورد آنیه قرار است بیر  رو حق دارد داند که زن حق کنترل بدن خود را دارد این ادعا را نیز چنین بیان کرده دلیل . 

 ۀشیمار  ،1  سیال  ،نظیر  و نقید  خیود،  بیدن  کنتیرل  بر زن حق رضا،یعل ه،یبو آل ک،.ر. تصمیم بگیرد ،سر بدنش بیاید

 .976 دوم،

کنید و سیقط   بارداری را به دو نوع بارداری خواسته و بارداری ناخواسته تقسییم میی   ،سابقهدر تقسیمی بی تامسون.   

و نیز در  ،ل جلوذیری از باردارییتجاوز به عنف و ناکارآمدی وسا ،در دو مورد از موارد بارداری ناخواستهجنین را 

اسیتدالل سیامری تامسیون نیاظر بیه      . دانید  مجاز میی  اخالقاً ،بارداری خواسته آنجا که جان مادر و جنین در خطر باشد

 . بارداری ناخواسته در تقسیمات اوست

مجلیه   ۀنخستین بار در اولین شمار ،(A Defense of Abortion) «دفاع از سقط جنین»عنوان تامسون با  مقالة.  9

 Philosophy and Public Affairss   هیای ایین    این مقاله شاید یکی از نیادر مقالیه  . منتشر شد  79 در سال

کیه یکیی از میؤیرترین و    بل ،ن داده شیده اسیت  آتنها بارها تجدیدچاپ شده و ارجاعات بسیاری بیه  مجله باشد که نه

 .سقط جنین منتشر شده است ۀهای دانشگاهی است که تاکنون درباربانفوذترین مقاله

(Michael Levine and Damian Cox, (2006)“Violinists run amuck in South Dakota: 

Screen doors down in the badlands,” in: Philosophical Papers, 35, p. 267) 

 ذیروه  ،نآتامسون چنان توجه فیلسوفان دیگر را به خود جلب کرده است که حتی در چهلمین سیالگرد انتشیار    ةمقال

   )   6  آذوسیت  سیوم  در مهیم،  ةمقالی  ایین  انتقیادی  بررسی هدف با را همایشی امریکا، کلرادوی دانشگاه ةفلسف

 جیان  ،(کلرادو دانشگاه) بونین دیوید ،(یلورب دانشگاه) بکویت فرانسیا چونی سخنرانان حضور با و(  97  مردادماه

 ) کییرد برذییزار دانشییگاه اییین در( کییانزاس دانشییگاه) مییارکوئیا دان و( کالیفرنیییا دانشییگاه) فیشییر مییارتین

http://khabarfarsi.com/ext/64527). 

( انسان)هر شخصی .  . است( انسان)جنین شخص .  : مقدمات استدالل ماتنی بر شخص بودن از این قرار است.   

 . جنین حق حیات دارد. 9. حق حیات دارد

-ای باز هم میتامسون با اینکه این استدالل را قاول ندارد، اما آن را سریرفته و میتقد است حتی با قاول چنین مقدمه

را مطرح ( حق کنترل بدن)را در مواردی توجیه کرد و سپا دیدذاه خود ماتنی بر استقالل بدن توان سقط جنین 

 .داندکند؛ ضمن اینکه او جنین را از لحظة لقاح شخص میمی

 .976 ،   ، ش1 ، س نقد و نظرک، آل بویه، علیرضا، حق زن بر کنترل بدن خود، .ر. 9
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اما عیسی مسییح مینیای همسیایه را     ؛دانیمخودمان می ةکنند همسایکه در نزدیکی ما زندذی می را افرادی میموالً. 1

-خواست بدانید چطیور میی   در ساسخ فردی که می ،ل میروف سامریاو در مثَ .داندشامل همه و حتی دشمنان نیز می

ام قلات و با تمام روحت و با تمیام  خدای خود با تم به خداوند »ذوید می ،تواند به جایگاه ابدی در بهشت دست یابد

-سپا داستان سامری را ذکر میی  .«ات مانند خودت عشق بورزتوان خود و با تمام ذهن خود عشق بورز و به همسایه

توجه در تفسیر این مثل این است که قابل ةنکت. کمک کنیم اوتوانیم به کند که میکند و همسایه را فردی میرفی می

-ذیرار میی  یهودیان سامریان را افرادی بیدعت  .دهم دشمن بودن دو قومی بودند که صدها سال با سامریان و یهودیان

 ،تنها غریایه اسیت  با این حال سامری به فردی که نه .مدندآها سامریان نجا به حساب مینآیین آدانستند و حتی در 

تنهیا درمیورد   نهدرواقع حضرت عیسی عشق به همسایه را  .کندکمک می ،یدآبلکه دشمن خارجی نیز به حساب می 

 .دانددهد و شامل دشمنان نیز میداند، بلکه آن را تسری میوطنان و آشنایان واجب میدوستان، هم

http://www.christianbiblereference.org/jneighbr.htm)) 

اما  ،علیه سقط جنین ارائه دهیم مرهایرار نیست یک استدالل در مقام قدرست است که » :می ذوید کاکزور. 9

« هانآدر هدایت رفتار  کنند میتار است و نیزهمین توضیحات برای کسانی که از تیالیم عیسی مسیح سیروی می

Kaczor, 2011, p.151)). 

 .998 ، 96 -9  ، ص9 ، ش آینة میرفت. وظایف اخالقی دیوید راس .ک، اترک، حسین.ر. 8

حیق اسیتفاده از بیدن     ،چراکیه او میتقید اسیت حیق حییات فیرد       ؛درست برخالف ادعای تامسون است این سخن.  7

 .دهد در این مثال هم حق حیات ولگرد حق استفاده از امکانات و منابع دیگری را به او نمی. دهد دیگری را به او نمی

چراکیه ایین بیار بیر خیود آن       ؛کنید شواهد اخالقی ما تغییر میی  ،نواز به این شکلبازسازی مثال ویولن درواقع در. 6 

 .ن موجود وابستهآوضییت وابستگی تمرکز شده است نه بر 

 ,Pavlischek  نییز صیادق اسیت    (dead-beat Dads)مسیئولیت  در غیرب درمیورد سیدران بیی     این قوانین.   

1993, P. 347)). 
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